
 

 

 

 

 

 

 

Stedelijke basisschool Hoedjes van Papier 

presenteert 

 

De Hoedjes Challenge 
Dag 2 

 



De Hoedjes Challenge dag 2: Vingerbreien 

 

Vandaag gaan we creatief aan de slag: we gaan vingerbreien. Geen 

nood als je helemaal geen idee hebt hoe je hieraan moet beginnen. 

Je krijgt van ons een stappenplan! 

 

Wat heb je nodig? 

• Een bol wol 

• Een schaar 

• Je vingers 

 

De Challenge 

• Maak een leuke ketting of sleutelhanger voor iemand die je 

leuk vindt (of gewoon lekker voor jezelf natuurlijk). 

• Je kan natuurlijk ook zien hoe snel je het kan door jezelf te 

timen of misschien wil je wel het allerlangste vingerhaakwerk 

ter wereld maken. 

• Maak een foto van je leuke werkje en zet hem op onze 

Facebook!  

 

 

Ga maar gauw aan de slag, zodat je ook de tweede Challenge haalt!  

 

Tot morgen voor een nieuwe Challenge! 

De juffen en meesters 

 

 

 

 

 

Foto’s van https://knutselien.jouwweb.nl/



Stappenplan vingerbreien 

 

Stap 1:  

Rol wat van de wol af. 

 

 

 

 

Stap 2:  

Leg de draad tussen je 

duim en wijsvinger 

met het einde van de 

draad naar buiten. 

 

 

 

Stap 3: 

Leg je draad 

tussen je 

wijsvinger en je 

middelvinger. 

 

 

 

Stap 4: 

Ga met je draad 

onder je ene vinger 

door, boven de 

volgende vinger en 

onder je pink. 

 

Stap 5:  

Ga met je draad 

over je pink, onder 

ringvinger, over je 

middelvinger en 

onder je wijsvinger 

door. 

 

Stap 6: 

Ga met de draad over 

al je vingers. 

 

 



Stap 7: 

Haal telkens het 

onderste draadje van 

elke vinger over het 

bovenste draadje 

zodat er nog maar 

één draadje rond elke 

vinger zit. 

 

Stap 8: 

Leg het kleine eindje 

tussen je wijsvinger 

en je middelvinger. 

 

 

 

Stap 9: 

Leg de lange draad over al je 

vingers. 

 

 

 

 

Stap 10: 

Haal de onderste draad 

van elke vinger over de 

bovenste draad zodat je 

weer maar één draadje op 

elke vinger hebt zitten. 

 

 

Herhaal stap 9 en 10 tot 

jij vindt dat je werkje lang 

genoeg is. 

 

Het zou er na een tijdje zo 

moeten uitzien. Knip het 

draadje af. 

 

Haal als laatste het 

touwtje langs onder 

door elke lus. Haal het 

van je vingers en trek 

aan. Leg nog een 

knoop op het einde. 

Klaar! 


